
Studiekeuzetest 

Tevredenheid

65%

“Fijn dat er ook rekening 
wordt gehouden met 
interesse en persoonlijkheid”

“Snel en fijn”

“Veelzijdige test”

“Duidelijke vragen”

23%
11%

“Het begreep 
mij volledig”

342 gebruikers hebben de 
evaluatietool ingevuld

Unieke gebruikers

2018 2019

25.412

45.301
Precies een jaar geleden, in januari 2019, is de 
nieuwe Studiekeuzetest gelanceerd. Deze test 
bestaat uit twee onderdelen: Persoonlijkheidstest 
en Swipe je Studie. Deze kun je los van elkaar 
maken. Als je beide onderdelen compleet 
doorloopt, krijg je het beste resultaat.

Vele studiekiezers hebben er inmiddels gebruik 
van gemaakt. We nemen je graag mee in een 
aantal interessante cijfers.

Gebruikers per testonderdeel

Persoonlijkheidstest
Gestart: 28.083
Afgerond: 93,1%

Swipe je Studie
Gestart: 31.370

Afgerond: 86,0%

In deze cijfers zitten ook dubbele gebruikers.

Conversies

Zichtbaarheid externe websites

Waar komt dit door?

• Onder meer qompas.nl, hbostart.nl en 

studiekeuze123.nl verwijzen naar onze 

Studiekeuzetest.

• Wanneer je in Google zoekt op ‘studiekeuzetest’, 

staat Inholland op nummer 4. In dit overzicht zijn 

we trouwens de eerste onderwijsinstelling.

• Onze Studiekeuzetest komt voor in diverse top 

10-lijstjes, zoals die van StudiekeuzeMaken.nl 

(5.438 unieke bezoekers).

Open Dag
725 aanmeldingen

Brochure
104 downloads

Gebruikers die de opt-in hebben aangevinkt, krijgen van ons een 
uitnodiging voor de volgende Open Dag.

Waarvan opt-in*:
6.012 gebruikers

+78,3%

* gebruiker wil op de hoogte blijven Inholland

Van externe websites naar Studiekeuzetest

Gebruikte devicesWist je dat...

•  76% van de gebruikers beide tests start?

•  de meeste mensen in het najaar onze  

 Studiekeuzetest maken?

•  onze Studiekeuzetest ook vaak wordt gemaakt    

 op andere onderwijsinstellingen (146!)?

•  Gezondheid, Sport en Welzijn,  

 en Creative Business het populairst zijn?

Verbeteringen

Mobiel
44,3%

Tablet
6,1%

Desktop
51,5%

“Te veel aansturing op 
onderwijs en zorg”

“Het heeft mij 
nog niet verder 
kunnen helpen”

Vervolgstappen

• Patronen ontdekken in de evaluatie.

• Evaluatietool voor beide tests apart inzetten.

14.718  
verwijzingen

“Ik zag geen duidelijke link 
tussen mijn antwoorden 
en de studies” “Beetje lang”

“Drie keer dezelfde 
studie in het rijtje”

https://www.google.com/search?q=studiekeuzetest&rlz=1C1GCEA_enNL861NL861&oq=studiekeuzetest&aqs=chrome..69i57j35i39j0l2j69i60l4.3342j1j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.studiekeuzemaken.nl/de-10-beste-gratis-studiekeuzetesten-die-wel-iets-opleveren/
https://www.inholland.nl/studie-kiezen/studiekeuzetest

